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aris – Ninguém ainda se aprofundou no significado do raio que atingiu 
o avião do recém-eleito presidente da França François Hollande a ca-
minho de um encontro com Angela Merkel na Alemanha. Foi um bom 
agouro, foi um mau agouro, foi um sinal dos deuses ou o quê?

Hollande se elegeu prometendo, ou pelo menos deixando entender, 
que trazia uma alternativa para a submissão da França e do resto da Europa à re-
ceita de frau Merkel para resolver a crise, que se resumia na frase “sejamos todos 
alemães” – frugais e disciplinados – mesmo que doa.

Certa vez, alguém disse que os três segredos da cozinha francesa eram: man-
teiga, manteiga e manteiga. Os três ingredientes da receita de frau Merkel são: 
austeridade, austeridade e austeridade.

Hollande, como as massas de manifestantes em Madri e em várias outras ci-
dades da Europa, sem falar nos gregos que não saem das ruas, seria parte da reação 
à política monocórdia imposta pela Alemanha. Sua eleição foi o mais importante 
avanço do movimento contra a austeridade, fora das ruas, até agora.

O que ele fazia 
naquele avião era o que 
os deuses queriam sa-
ber quando lhe deram 
o susto. Ou os deu-
ses estranharam que 
sua primeira viagem 
oficial fosse para con-
versar com a Merkel, 
que durante toda a sua 
campanha simbolizara 
o caminho que estava 
levando a comunidade 
europeia ao esfarela-
mento e a graves con-
sequências sociais, ou 
os deuses estavam lhe advertindo a não assumir o papel de anti-Merkel e concor-
dar com a chanceler em tudo, para o bolo não desandar.

O raio foi para lembrar a incoerência de ir beijar a mão da Merkel como seu 
primeiro ato presidencial ou um aviso de que os deuses wagnerianos estavam com 
ela, e que tomasse cuidado.

No fim, não se sabe se houve um beija-mão ou se os dois já trocaram sutis 
pontapés por baixo da mesa. O fato é que, nos seus últimos pronunciamentos, 
como resultado da eleição do Hollande e das suas próprias derrotas em eleições 
locais ou não, a Merkel tem soado como uma neo-keynesiana, defendendo o es-
tímulo do governo ao crescimento e falando em flexibilizar suas próprias regras.

O ingrediente principal do bolo ainda é a austeridade, mas agora com farelo 
de açúcar.

uem nunca viveu isso alguma vez na vida. Estamos 
diante de uma situação nova, um desafio, e... travamos. 
Por que isso acontece? É como as armadilhas do filme 
Indiana Jones, quando o herói pisa no quarto que guar-
da o tesouro sagrado. As engrenagens se mexem, a terra 

treme e tudo vem abaixo. A sensação é de surpresa e aflição. Lem-
bra quando você esqueceu a chave na ignição do carro e o trancou 
pelo lado de fora? É parecido com isso. Ondas de calafrio, uma 
química perversa se espalha pelo sangue, um coquetel de toxinas 
que envenena e entorpece.

A tragédia é que esse travamento é absolutamente normal e 
faz parte do processo de raciocínio e desenvolvimento das articula-
ções neuronais. O cérebro percebe que lhe falta “musculatura” e se 
protege de uma estafa desnecessária, dando início a uma reforma 
no “hardware”. Quando a família cresce e precisamos de mais es-
paço, acontece a mesma coisa. Acrescentar um quarto ou um puxa-
dinho significa tolerar um período de obras debaixo do nariz. Um 
tempo em que aquela parte da casa ficará inabitável.

Se levantamos mais peso do que um músculo permite, pode-
mos ter problemas de rompimento de ligamentos ou distensões 
musculares. Para isso há um treinamento, uma curva de aprendiza-
do que precisa ser seguida na velocidade que nossa estrutura per-
mite. Então, não caia no erro de achar que seu hardware veio com 
defeito. Não. Não tem nada a ver com isso. Um carro não anda sem 
gasolina, um músculo não vem pronto para levantar 100 quilos. 
Não adianta exigir que um aluno resolva o teorema de Pitágoras 
na primeira série. Isso causaria lesões em sua autoestima que pode-
riam comprometer o processo normal de desenvolvimento intelec-
tual, gerando sentimentos nocivos, raciocínios equivocados, equa-
ções cujos resultados são a impotência e improdutividade. Muitos 
adultos viveram esse sentimento na infância, e hoje disparam suas 
armadilhas bem antes de entrar no quarto sagrado, na arena dos 
desafios. Passam a procrastinar e desistir. Transformam-se em in-
divíduos frustrados e infelizes.

Por isso, caro professor, cuide bem da semente que está plan-
tando. Mas cuide ainda mais do solo que a recebe, para que ele per-
maneça cada vez mais fértil e saudável, pronto para as reformas que 
a vida há de impor no caminho rumo aos tesouros da sabedoria.
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